
Séria filtrov PAS®

Modely F3000, F3500, F5000 a F5500 Návod na použitiei
1 Pre vašu bezpečnosť
1.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia
● Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod na použitie.
● Dôsledne dodržiavajte návod na použitie. Používateľ musí dokonale 

porozumieť pokynom a dôsledne ich dodržiavať. Produkt používajte 
len na účely uvedené v časti Účel použitia v tomto dokumente.

● Návod na použitie nevyhadzujte. Postarajte sa o jeho uchovanie a aby 
používateľ výrobku riadne dodržiaval pokyny v ňom uvedené.

● Tento výrobok smú používať len plne vyškolení a kvalifikovaní 
používatelia.

● Dodržiavajte všetky miestne a vnútroštátne pravidlá a predpisy 
súvisiace s týmto výrobkom.

● Na tomto výrobku smie vykonávať inšpekciu, opravy a údržbu len 
vyškolený a kvalifikovaný personál. Spoločnosť Dräger odporúča 
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb Dräger na účely vykonávania 
každej údržby a uskutočňovanie všetkých opráv spoločnosťou Dräger.

● Inšpekciu a údržbu produktu musí vykonávať riadne vyškolený 
personál podľa pokynov v časti Údržba v tomto dokumente.

● Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo Dräger, inak 
môže dôjsť k zhoršeniu správnej činnosti produktu.

● Nepoužívajte chybný ani neúplný produkt a produkt neupravujte.
● V prípade poruchy alebo zlyhania ktorejkoľvek súčasti oznámte túto 

skutočnosť spoločnosti Dräger.

1.2 Definície výstražných symbolov
Výstražné symboly sa v tomto dokumente používajú na uvedenie 
a zvýraznenie textu, ktorému používateľ musí venovať zvýšenú 
pozornosť. Definícia významu jednotlivých symbolov:

VÝSTRAHA
Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej 
nezabránite, môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie.

POZOR
Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej 
nezabránite, môže mať za následok zranenie alebo poškodenie 
produktu alebo životného prostredia. Môže sa tiež použiť 
na výstrahu proti nebezpečnému zaobchádzaniu.

UPOZORNENIE
Označuje doplňujúce informácie o používaní produktu.

2 Opis
2.1 Prehľad informácií o produkte
Séria filtrov PAS od spoločnosti Dräger predstavuje rad nástenných a 
prenosných jednotiek vzduchových filtrov, ktoré poskytujú vysokú kvalitu 
dýchacieho vzduchu filtrovaním vzduchu na výstupe zdroja stlačeného 
vzduchu, akým je napríklad továrenské vzduchové vedenia alebo mobilný 
kompresor. Prenosná jednotka je vybavená rukoväťou a stojanom v 
súlade so zobrazením na nižšie uvedenom obrázku č. 1.

Filtračná jednotka sa nachádza v skrinke vyrobenej z polyetylénu odolného 
voči nárazu. Vnútri skrinky sa nachádzajú štítky s údajmi o požadovaných 
hodnotách tlaku a prietoku, pláne údržby a zoznam výmenných dielov.

Filtračný systém filtruje kvapalné a pevné častice do veľkosti 0,01 μm a 
olejové výpary a pachy do hodnoty 3 μg/l. Všetky modely sú vybavené 
koalescenčnými filtrami (obr. 1, položka 2) a filtrami s aktívnym uhlím (1) s 
dvojitými filtračnými vložkami. Modely F3500 a F5500 sú okrem toho 
vybavené predfiltrom (3) na filtráciu hrubých nečistôt z prívodu vzduchu. 
Filtračný systém je vybavený aj automatickým vypúšťaním (4), v ktorom sa 
zhromažďuje kondenzát z filtrov vo fľaši (8).

Jednotka je vybavená nastaviteľným regulátorom tlaku (7) a výstupným 
manometrom (6). Regulátor tlaku sa využíva na nastavenie výstupnej 
hodnoty zo skrinky na požadovanú úroveň. Na tento účel sa spolu s 
produktom dodáva šesťhranný kľúč s rozmerom 6 mm. Rozsah tlaku 
manometra zodpovedá systémom s pozitívnym tlakom a konštantným 
prietokom v súlade s požiadavkami noriem EN 14593 a EN 14594.

Jednotka je vybavená vstupnou spojkou BSP a rýchlospojkami na výstupe 
kompatibilnými so sériami CEJN. Spojka na vstupe (9) sa nachádza na 
ľavej strane skrinky. Spojky na výstupe (5) sú v spodnej časti (nástenné 
jednotky) alebo na pravej strane (prenosné jednotky) skrinky. Modely sú 
vybavené 3 výstupmi (F3000/F3500) a 5 výstupmi (F5000/F5500).

Číslo modelu s koncovkou P (napr. F3500 P) označuje prenosnú verziu 
jednotky.

2.2 Účel použitia
Filtračné jednotky Dräger PAS filtrujú vzduch z kompatibilného zdroja 
stlačeného vzduchu (pozrite si kapitolu 3.1) a poskytujú kvalitný dýchací 
vzduch odfiltrovaním kvapalných a pevných častíc.

2.3 Obmedzenia týkajúce sa používania
Filtračné jednotky Dräger PAS neobsahujú filtre ani čističe na odfiltrovanie 
oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého ani iných toxických plynov a splodín.

3 Použitie
3.1 Zdroj stlačeného vzduchu
Zaistite, aby zdrojom stlačeného vzduchu bolo továrenské vzduchové 
potrubie alebo mobilný kompresor podľa údajov v tejto kapitole. V prípade 
pochybností o kapacite alebo spoľahlivosti zdroja vzduchu sa obráťte na 
spoločnosť Dräger so žiadosťou o dodávku vhodného kompresora.

VÝSTRAHA
Používanie zdroja vzduchu, ktorý obsahuje toxické plyny alebo 
nespĺňa požiadavky na teplotu, tlak a prietok, môže mať za 
následok usmrtenie alebo vážne zranenie používateľa.

Používatelia dýchacieho prístroja vybaveného filtračnou jednotkou 
musia mať rezervný zdroj vzduchu, ktorý im poskytne dostatok 
času na únik do bezpečnej zóny v prípade poruchy kompresora.

Filtračná jednotka neodfiltruje oxid uhoľnatý, oxid uhličitý ani iné 
toxické plyny a splodiny.
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PAS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dräger
POZOR
Filtračnú jednotku treba používať v bezpečnej nekontaminovanej 
zóne a treba ju pevne držať alebo uložiť na miesto, kde nehrozí jej 
poškodenie.

Zaistite, aby nasávanie kompresora nebolo v blízkosti znečisteného alebo 
toxického ovzdušia a aby fungovalo správne.

Teplota stlačeného vzduchu zo zdroja nesmie prekročiť hodnotu 45 °C a 
musí byť o viac než 5 °C vyššia, než je teplota okolia. Takto sa zabráni 
hromadeniu kondenzácie v dýchacom vzduchu. Zdroj stlačeného vzduchu 
musí byť vybavený dochladzovačom.

3.1.1 Vstupný tlak

● Kompresor so sušičom vzduchu – vstupný tlak jednotky musí byť 
minimálne o 0,5 bar vyšší, než je požadovaný tlak na výstupe jednotky, 
a musí byť nižší než hodnota maximálneho vstupného tlaku 16 bar.

● Kompresor bez sušiča vzduchu – vstupný tlak musí byť minimálne o 
5 bar vyšší než požadovaný tlak na výstupe jednotky a nižší než 
hodnota maximálneho tlaku 16 bar, aby sa zaistil tlakový rosný bod 
5 °C pod teplotou okolia.

3.2 Montáž nástennej jednotky

POZOR
Pri vŕtaní do sien alebo iných stavebných prvkov dodržiavajte 
bežné bezpečnostné opatrenia, aby ste nepoškodili existujúce 
vedenia, plynové a vodné rozvody atď.

1. Otvorte skrinku a pridržte ju na stene na požadovanom mieste. 
Presvedčte sa, či je v okolí skrinky dostatok priestoru na pripojenie 
spojok a na úplné otvorenie krytu skrinky.

2. Skrinku použitie ako šablónu a označte polohy montážnych skrutiek.
3. Navŕtajte montážne otvory. Spoločnosť Dräger odporúča používať 

vrták približne veľkosti 5 mm (číslo 8).
4. Pod jednu zo skrutiek upevnite uzemňovací pásik a skrinku pevne 

uchyťte pomocou vhodných hmoždiniek a skrutiek.
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3.3 Počas používania
Presvedčte sa, či je skrinka čistá a nepoškodená, a venujte pozornosť 
najmä pneumatickým komponentom, hadiciam a konektorom. Typickými 
znakmi poškodenia, ktoré môžu mať vplyv na funkčnosť produktu, sú 
preliačenie, abrázia, prerezanie, korózia a zmena farby. Nahláste 
poškodenie servisnému personálu alebo spoločnosti Dräger 
a nepoužívajte skrinku, kým nebudú chyby odstránené.

1. V prípade, že používate prenosnú jednotku, skrinku umiestnite vo 
zvislom smere.

2. Vyprázdnite fľašu na zachytávanie kondenzátu.

POZOR
Obsah fľaše na kondenzát môže byť znečistený olejom a môže 
predstavovať ekologické ohrozenie. S obsahom manipulujte a 
zlikvidujte ho v súlade s vnútroštátnymi alebo miestnymi 
predpismi.

3. Prívod stlačeného vzduchu pripojte k vstupnému konektoru filtračnej 
jednotky.

4. Skontrolujte výstupný (pracovný) tlak uvedený na manometri na 
výstupe:
a. V prípade dýchacieho prístroja s nepretržitým prietokom musí byť 

jeho hodnota v zelenej zóne manometra.
b. V prípade dýchacieho prístroja s pozitívnymi tlakom musí byť jeho 

hodnota v rámci rozsahu uvedeného v nasledujúcich tabuľkách.
5. V prípade potreby nastavte regulátor tlaku nasledujúcim spôsobom:

a. Otvorte skrinku.
b. Uvoľnite krídlovú maticu (obr. 2, položka 1).
c. Otáčaním riadiacej skrutky (2) nastavte požadovaný tlak na 

manometri.
d. Dotiahnutím krídlovej matice zaistite riadiacu skrutku.

6. Pripojte dýchací prístroj k vývodovým konektorom.

VÝSTRAHA
Vzduchové vedenie pripojené k vývodovému konektoru musí 
tvoriť viac než 5 samostatných hadíc a jeho celková dĺžka nesmie 
prekročiť 100 m.

Vzduchové zariadenie musí umožňovať, aby bol splnený vstupný 
tlak a prietok uvedený v návode na použitie dýchacieho prístroja. 
Nesprávne konfigurácie vzduchového zariadenia môžu viesť k 
nedostatočnému prietoku vzduchu používateľom dýchacích 
prístrojov alebo zvýšiť riziko zlyhania prívodu vzduchu. Filtračnú 
jednotku nepoužívajte ako zdroj vzduchu súčasne pre viac 
používateľov, než sa uvádza v nasledujúcich tabuľkách.

Modely F3000 a F3500

Modely F5000 a F5500

3.4 Po použití
Všetky prívody a vývody odpojte od filtračnej jednotky.

4 Riešenie problémov
Izolujte a odpojte zdroj vzduchu od filtračnej jednotky. Ak symptóm 
pretrváva aj po všetkých pokusoch o nápravu, obráťte sa na spoločnosť 
Dräger.

Počet používateľov Minimálny prietok na výstupe
(l/min.)

1 550
2 600
3 760
4 920
5 1080

Počet používateľov Minimálny vnútorný 
priemer prívodovej 

hadice

Minimálny vstupný 
tlak (bar)

1 10 mm (3/8″) 4,5
2 5,5
3 8

Počet používateľov Minimálny vnútorný 
priemer prívodovej 

hadice

Minimálny vstupný 
tlak (bar)

1, 2 alebo 3 12 mm (1/2″) 4,5
4 6,5
5 8

Symptóm Chyba Riešenie
Únik vzduchu Filtračná jednotka je 

nesprávne zostavená
Zostavenie vykonajte 
správne  
(pozrite si kapitolu 5.2)

Chybný tesniaci 
komponent (o-krúžok, 
podložka atď.)

Komponent vymeňte 
(pozrite si kapitolu 5.2)

Poškodená filtračná 
jednotka

Obráťte sa na spoločnosť 
Dräger

Únik kvapaliny z 
automatického vypúšťania

Nečistoty zabraňujú 
utesneniu vypúšťacieho 
plaváka

Automatické vypúšťanie 
vyčistite  
(pozrite si kapitolu 5.4)

Uvoľnená poistná matica 
alebo chybná gumená 
podložka

Znova zostavte správne 
alebo vymeňte komponent 
(pozrite si kapitolu 5.3)

Chybné automatické 
vypúšťanie

Vymeňte automatické 
vypúšťanie  
(pozrite si kapitolu 5.3)

Neúspešná skúška kvality 
vzduchu zo zariadenia

Príliš nízky vstupný tlak Skontrolujte, či zdroj 
vzduchu spĺňa kritériá 
popísané v kapitole 3.1.1

Príliš vysoká teplota 
vzduchu na vstupe

Skontrolujte, či zdroj 
vzduchu spĺňa kritériá 
popísané v kapitole 3.1

Koalescenčná filtračná 
vložka je nasiaknutá 
vlhkosťou

Vymeňte filtračnú vložku 
(pozrite si kapitolu 5.2)

Chybná koalescenčná 
filtračná vložka

Chybná filtračná vložka s 
aktívnym uhlím
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5 Údržba
Servis a testovanie filtračnej jednotky PAS vykonávajte v súlade s údajmi 
v nasledujúcej tabuľke. Spoločnosť Dräger odporúča, aby sa každá údržba 
zaznamenávala do denníka zariadenia.

Činnosti údržby smie vykonávať len spoločnosť Dräger alebo vyškolený 
servisný personál.

Poznámky

1 Alebo v súlade s miestnymi právnymi predpismi

2 To, čo nastane skôr.

3 So žiadosťou o dodanie vhodného testovacieho zariadenia sa obráťte 
na spoločnosť Dräger.

5.1 Čistenie
Zariadenie vyčistite pomocou čistej handričky, z ktorej sa neuvoľňujú 
vlákna, namočenej v jemnom mydlovom roztoku. Osušte handričkou, 
z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

5.2 Výmena filtračnej vložky
1. Izolujte alebo odpojte prívod vzduchu.
2. Otvorte skrinku.
3. Odpojte trubičku automatického vypúšťania od zatláčacej spojky (obr. 3) 

(len v prípade výmeny koalescenčného filtra alebo predfiltra).
4. Pevne chyťte nádobu filtra a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek 

ju odskrutkujte od hlavy filtra (obr. 4). Pomocou kľúča v prípade 
potreby uvoľnite šesťhranný náboj nádoby.

5. Odstráňte a zlikvidujte filtračnú vložku a o-krúžky filtra (obr. 5, položka 1).

POZOR
Filtračné vložky môžu byť kontaminované olejom. S filtrom 
manipulujte a zlikvidujte ho v súlade s vnútroštátnymi alebo 
miestnymi predpismi.

6. Uistite sa, že tesniaci o-krúžok (obr. 5, položka 2) a drážka na 
o-krúžok v hlave filtra sú čisté a nepoškodené.

7. Nasaďte náhradný o-krúžok (o-krúžky) (1) na koncovku filtra a založte 
náhradnú filtračnú vložku.

8. Zľahka namažte závity nádoby filtra mazivom bez obsahu silikónu.
9. Skontrolujte, či je o-krúžok správne založený v hlave filtra, a ručne 

utiahnite hlavu a nádobu filtra.
10. Znova pripojte trubičku automatického vypúšťania k zatláčacej spojke.
11. Zatvorte skrinku a pripojte prívod zdroja vzduchu. Bezprostredne 

skontrolujte, či nedochádza k úniku vzduchu.

V prípade úniku celý vyššie uvedený postup zopakujte a dôkladne 
skontrolujte filtračnú vložku, kryt filtra a o-krúžky. V prípade potreby 
chybné časti vymeňte. Ak poruchu nedokážete odstrániť, obráťte sa na 
spoločnosť Dräger.

5.3 Výmena automatického vypúšťania
1. Demontujte nádobu filtra podľa popisu v kapitole 5.2, kroky 1 – 4.
2. Odskrutkujte rýchlospojku (obr. 6, položka 1) od skrutky vypúšťania (4).
3. Odskrutkujte a demontujte poistnú maticu (2) a podložku (3).
4. Odskrutkujte a demontujte automatické vypúšťanie (6) a gumenú 

podložku (5) z nádoby filtra.
5. Presvedčte sa, či sú závity a tesniaca hrana nádoby filtra čisté a 

nepoškodené.
6. Do otvoru v nádobe filtra naskrutkujte náhradné automatické 

vypúšťanie, aby sa gumená podložka (5) stlačila a spoj utesnila.
7. Podložku a poistnú maticu založte na miesto.
8. Nastavte automatickú činnosť automatického vypúšťania: 

šesťhranným kľúčom otáčajte skrutku vypúšťania v smere hodinových 
ručičiek na doraz (obr. 6, A).

9. Rýchlospojku a skrutku vypúšťania založte na miesto.
10. Nádobu filtra a trubičku automatického vypúšťania založte na miesto 

podľa popisu v kapitole 5.2, kroky 8 – 11.

5.4 Odstránenie nečistôt z automatického vypúšťania
1. Pripojte prívod vzduchu.
2. Otvorte skrinku a odskrutkujte rýchlospojku (obr. 6, položka 1) od 

skrutky vypúšťania (4).
3. Otvorte automatické vypúšťanie: šesťhranným kľúčom otáčajte skrutku 

vypúšťania proti smeru hodinových ručičiek na doraz (obr. 6, B).
Keď sa vypúšťanie otvorí, kondenzát a nečistoty sa vyfúknu von.

4. Nastavte automatickú činnosť automatického vypúšťania: 
šesťhranným kľúčom otáčajte skrutku vypúšťania v smere hodinových 
ručičiek na doraz (obr. 6, A).

5. Rýchlospojku a skrutku vypúšťania založte na miesto.

6 Skladovanie
Výrobok skladujte v chladnom suchom priestore, ktorý je chránený pred 
prachom a nečistotami. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

7 Likvidácia
V prípade potreby zlikvidujte produkt v súlade s vnútroštátnymi alebo 
miestnymi predpismi na likvidáciu odpadu.

Komponent/systém Činnosť Každé 
3 mesiace1

Každých 
6 mesiacov 

alebo 
1000 hodín2 

Každých 
12 mesiacov 

alebo 
6000 hodín2

Celé zariadenie Skúška 
kvality 
vzduchu3



Filter s aktívnym uhlím Výmena 
vložky



Koalescenčný filter a  
predfilter

Výmena 
vložky
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8 Technické údaje
Koncovka čísla modelu: P – prenosná verzia
Rozmery: 430 × 280 × 162 mm
Hmotnosť: 4,5 kg (F3000)

5 kg (F3500)
5 kg (F5000)
5,5 kg (F5500)
Hmotnosť prenosných jednotiek je o 
1 kg vyššia

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Oblasť použitia: vhodné na použitie v interiéri aj 

exteriéri
Spojka na vstupe: 1/4″ BSP (F3000/F3500)

3/8″ BSP (F5000/F5500)
Maximálny vstupný tlak: 16 bar

Spojka na výstupe: objímková rýchlospojka Dräger  
(kompatibilné so sériou CEJN)

Maximálny výstupný tlak: 10 bar
Maximálny počet výstupov: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)
Maximálna rýchlosť prietoku: 760 l/min. (F3000/F3500)

1080 l/min. (F5000/F5500)
Maximálny počet používateľov: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)

9 Objednávací zoznam

Poznámka

1 obsahuje náhradný o-krúžok (o-krúžky).

Obr. 
č. 1

Položka 
Dräger č.

Popis Používa sa na

3 3359929 Filtračná vložka predfiltra (pred 
aprílom 2018)1

PAS F3500/3500P

3 3707716 Filtračná vložka predfiltra (od 
apríla 2018)1

PAS F3500/3500P

3 3359934 Filtračná vložka predfiltra1 PAS F5500/5500P
2 3359933 Koalescenčná filtračná vložka PAS F3500/3500P
2 3359932 Koalescenčná filtračná vložka PAS F5500/5500P
1 3359928 Filtračná vložka s aktívnym 

uhlím
všetky

4 3359913 Zostava na automatické 
vypúšťanie

všetky

5 33563348 Spojka 342 radu CEJN 1/4’’ 
BSPM

všetky

6 3363349 Tlakomer 0 – 16 bar všetky
8 3363350 150 ml PP číra fľaša všetky
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